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Navio João Candido, sinal
do renascimento da
indústria naval brasileira

O dia 07 de maio de 2010 foi
mais uma data de glória para
a indústria naval brasileira: o
lançamento do navio petroleiro
João Cândido.
Feito por brasileiros no estaleiro Atlântico Sul, o navio é fruto da política do presidente Lula
que determinou que a renovação da frota da Petrobrás Transporte seria feita pela indústria
nacional e não por estrangeiros
como queria o governo tucano.

Os diretores do Sindipetro PE/PB,
Marco Aurélio e Daniel com Dilma.

Fernando Nascimento (deputado federal, PT/PE), Luiz
Lourenzon (Sindipetro PE/PB), Dilma, Fernando Ferro (deputado federal, PT/PE) e Sergio Goiana (CUT-PE).
Abaixo, a equipe do MOVA Brasil com o presidente da
Petrobrás Transporte, Sérgio Machado, e com diretores do
Sindipetro.

Acima: Goiana, Lourenzon, Dilma e
Fernando Ferro
À esquerda, equipe do MOVA
Brasil com Dilma Roussef, Sérgio
Gabrieli (presidente da Petrobrás),
Paulo Roberto (diretor de Abastecimento) e diretores do Sindipetro.

PL concede estabilidade no
emprego após as férias
Fique de olho neste projeto de lei, o de
número 3035/08. Ele determina a concessão
de estabilidade no emprego por três meses
aos trabalhadores após o retorno de férias,
licença maternidade ou afastamento involuntário por período maior que 30 dias.
Na quarta-feira, o PL foi aprovado pela
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público da Câmara dos Deputados e
segue agora para a análise da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
Caso seja aprovado e sancionado, passará a beneficiar todos os trabalhadores com
contratos regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) e não revogará outras estabilidades mais favováreis ao trabalhador como, por exemplo, a de 12 meses
em caso de acidente de trabalho.

Comissão investiga a
morte no estaleiro

O Sindipetro PE/PB faz parte da comissão
que está investigando o acidente no estaleiro em maio que matou um trabalhador.
Esperamos que a identificação da causa
do acidente sirva para que outras vidas sejam poupadas. No ano passado também registramos uma morte de trabalhador.
Chega de mortes. Chega de acidentes.
Segurança já!

II PlenaFUP em junho
Começa no dia 3 de junho a segunda Plenária Nacional da Federação Única dos Petroleiros, em Brasília (DF). Representantes
da categoria de todo o Brasil vão debater
assuntos sobre o tema “Soberania com sustentabilidade sem retrocesso”. O evento também marcará os 15 anos da greve de 95.

Reunião com a Gerência
O Sindipetro sentou-se no dia 26 de maio
com a Gerência do T.A.Suape e vários assuntos da categoria foram discutidos.
Os companheiros que estiverem enfrentando problemas na empresa podem procurar o Sindicato para que a demanda seja
levada à Gerência.
A entidade reitera que está sempre aberta
ao diálogo franco e verdadeiro visando a solução dos problemas dos trabalhadores.

Chegou a hora de rever os
contratos das terceirizadas!

Os contratos das terceirizadas estão se encerrando no T.A.Suape. Está na hora da estatal rever os contratos atualizando salários
e colocando cláusulas que impeçam vários
abusos sofridos hoje pelos trabalhadores.
A defasagem dos holerites é tamanha que
muitos estão migrando para as obras e para
outras companhias. A hora é agora e só é
preciso boa vontade da Petrobrás Transporte. Vamos acompanhar!

Canal Aberto AMS
Anote este endereço: adailton@petrobras.com.br ele é o seu canal para
relatar problemas, reclamações e dificultades em relação ao plano de saúde
AMS.
Esse canal foi aberto após uma solicitação via ofício do Sindipetro PE/PB
diante de inúmeras reclamações dos
usuários do plano.
Esperamos que seja um meio eficiente de solucionar esses problemas, que
não são poucos.
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